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ZHODNOCENÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V ROCE 2013 

 

 
NOVELLARA 

V tomto roce se neuskutečnila žádná akce. 

 

 

GÖRLITZ 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Altstadtfest (23. 8. - 25. 8.) 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Zástupci Města 

Nový Jičín se akce zúčastnili. 

Do kulturního programu této slavnosti se zapojil i novojičínský hudební soubor KUBUKU. 

 

Z důvodu červnové povodně, která zasáhla Českou republiku a Německo, byl zaslán dotaz a 

zároveň i nabídka pomoci obyvatelům Görlitz.  

 

 
LUDWIGSBURG 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Jednání o spolupráci mezi gymnázii v Ludwigsburku a v Novém Jičíně (16. 12. - 18. 12.) 

V návaznosti na proběhlé jednání o užší spolupráci mezi školskými zařízeními se podařilo 

dojednat budoucí spolupráci mezi Gymnáziem a SOŠ Nový Jičín, p.o.  a gymnáziem 

v Ludwigsburku. 

Po obdržení pozvánky z Ludwigburku na další jednání se uskutečnila zahraniční cesta 

zástupců novojičínského gymnázia.  

 

Konference mladých - It´s our Europe (listopad 2013 - květen 2014) 

Na základě dobrých zkušeností z roku 2012, kdy se uskutečnila první konference mladých 

studentů s názvem It´s our Europe, která se zabývala oslavou vzniku Evropy, se partnerské 

město Ludwigsburg rozhodlo pokračovat i nadále v tomto projektu.  

Pro rok 2013 připravili pro zájemce z řad studentů další část projektu, tentokrát na 3 různá 

témata. Tato nabídka byla tlumočena novojičínským středním školám, studenti se museli 

registrovat online a po následném výběru studentů z ludwigsburgské strany bylo vybráno 9 

studentů, kteří se zúčastní konference v Ludwigsburku v termínu 27. - 29. 1. 2014 a následně i 

závěrečné konference v Bruselu nebo Štrasburku v květnu 2014.  

Účast studentů i veškeré cestovní náklady jsou hrazeny ludwigsburgskou stranou. 

 

akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Jednání se zástupci Spolku bývalých obyvatel Kravařska a jejich potomků (20. 2.) 

V rámci předchozí vzájemné dohody proběhlo osobní jednání s panem Adolfem Klohsem a  

Dr. Wolfgangem Bruderem o účasti členů Spolku bývalých obyvatel Kravařska a jejich 

potomků na 20. slavnosti města v září 2013. 

Dle předložených návrhů bylo schváleno taneční vystoupení členů tohoto spolku na 

Masarykově náměstí v rámci sobotního programu slavností a nedělní dvojjazyčná bohoslužba 

ve Farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
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Fotbalové utkání (27. 5. - 2. 6.) 

Na počátku měsíce února jsme obdrželi nabídku fotbalového klubu Sportvereinigung 07 

Ludwigsburg realizovat přátelské utkání s novojičínským klubem. Tato akce nebyla známa v 

době přípravy rozpočtu zahraničních vztahů a nebylo možné ji plně finančně podpořit 

z rozpočtu Města Nový Jičín. Tato nabídka nebyla po jednání s fotbalovým klubem Nový 

Jičín přijata. 

 

Návštěva školských zařízení německými učiteli (22. 9. - 24. 9.) 

V průběhu roku 2013 probíhaly snahy o užší spolupráci mezi středními školami v Novém 

Jičíně a Ludwigsburku, iniciátorem byl především Ing. Petr Brandejs z Mendelovy střední 

školy. Po dalším jednání během slavnosti města se podařila realizovat návštěva tří německých 

učitelů v Novém Jičíně. Připravený program zahrnoval návštěvu ZŠ Komenského 66, p. o., 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín, p. o. a Mendelovu střední škola Nový Jičín, p. o. 

Výsledkem této návštěvy je spolupráce mezi gymnázii v Ludwigsburku a novojičínském 

gymnáziem, která se bude realizovat v roce 2014. 

 

Jednání zástupců Ludwigsburku s pěveckým souborem Ondrášek (24. 10. - 26. 10.) 

Na základě předběžného jednání se uskutečnila návštěva zástupců Ludwigsburku pro 

dojednání všech podrobností k zajištění koncertu orchestru z Ludwigsburku a novojičínského 

Ondrášku. Termín koncertu bude stanoven v termínu 1. 5. - 4. 5. 2014. 

 

Z důvodu červnové povodně, která zasáhla Českou republiku a Německo byl zaslán dotaz a 

zároveň i nabídka pomoci obyvatelům Ludwigsburku. Vrchní starosta Werner Spec ocenil 

naši péči a zajímal se i o stav našeho města. 

 

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Den města Swietochlowice (7. 6. – 9. 6.) 

Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Świętochłowice. Zástupci Města Nový Jičín se 

akce zúčastnili. 

 

 

KREMNICA 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

685. výročí města Kremnica (14. 11. – 16. 11.) 

Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Kremnice. Zástupci Města Nový Jičín se akce 

zúčastnili. 

 

 

ÉPINAL  

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Výměnný pobyt studentů (3. 5. - 10. 5.) 

Tradiční výměnný pobyt studentů z Gymnázia a SOŠ Nový Jičín, p. o. se uskutečnil 

v návaznosti na dubnovou výměnu studentů z francouzského Technického lycea.  

 

Floréal Musical d´Épinal (30. 5. - 1. 6.) 

U příležitosti 30. výročí festivalu Floréal Musical d´Épinal byla obdržena pozvánka pro 

zástupce Města Nový Jičín. 

Byla zaslána omluva a této akce se zástupci Nového Jičína neúčastnili. 
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Koncert souboru Puellae et Pueri (9. 6. - 10. 6.) 

Na své cestě do Anglie uskutečnil smíšený hudební soubor Puellae et Pueri koncert 

v partnerském městě Épinal, který byl předjednán delegací Města Nový Jičín v roce 2012.  

Soubor byl přijat na radnici starostou města Épinal.   

 

Turnaj Sandball 2013 (17. 6. – 23. 6.) 

Obdrželi jsme nabídku účasti na turnaji Sandball 2013, novojičínský klub se akce nezúčastnil 

z časových důvodů. 

 

Festival of the Holy Flower (5. 10. - 6. 10.) 

16. ročník velkého květinového průvodu ulicemi Épinalu a Golbey.  

Z důvodu pracovní vytíženosti byla zaslána omluva a této akce se zástupci Nového Jičína 

nezúčastnili. 

 

akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Výměnný pobyt studentů (8. 4. - 13. 4.) 

V rámci úzké spolupráce mezi Gymnáziem a SOŠ Nový Jičín, p. o. a Technickým lyceem 

z Épinalu probíhají výměnné pobyty studentů, vždy co 2 roky. 

Pro francouzské studenty byl připraven program, který zahrnoval návštěvu radnice, továrny 

Tonak, Technického muzea v Kopřivnici a prohlídku města Štramberk. Během této výměny 

studenti pracovali na společném projektu. 

 

Jeremi Cup Nový Jičín (5. 7. - 7. 7.) 

Byla zaslána pozvánka na Jeremi Cup házenkářskému klubu v Épinalu, která bohužel nebyla 

z jejich strany akceptovaná. 

 

 

V rámci jednání mezi Educou, střední soukromou školou, s. r. o. a Lyceem professionnel 

Isabelle VIVIANI byla přislíbena vzájemná výměna studentů mezi těmito školami. V roce 

2014 se uskuteční návštěva 10 francouzských studentů, kteří budou mít praxi v restauracích a 

hotelích v Novém Jičíně. 

 

 

SLAVNOST MĚSTA (5. 9. – 8. 9.) 

Jubilejní 20. slavnost města Nový Jičín, která se stala i oslavou výročí 700 let od první 

písemné zmínky města Nový Jičín, byla mimořádná nejen svým obsahem, ale i rekordní 

návštěvností. Byl připraven třídenní program, jehož vrcholem byl sobotní koncert zpěvačky 

Lucie Bílé. Sobotní program shlédlo více než pětatřicet tisíc lidí.  

Slavnosti města se účastnili oficiální delegace z těchto partnerských měst – Görlitz, 

Ludwigsburg, Épinal, Świętochłowice a Kremnica. Mimo účast partnerských měst se 

slavnosti města účastnili zástupci města Malsch, Mnichov, Kielce a Orava. 

Zároveň se podařilo zapojit do kulturního programu slavnosti vystoupení hudebních skupin z 

partnerských měst Kremnica, Ludwigsburg, Görlitz a Świętochłowice. Do programu se dále 

zapojila taneční skupina z Ludwigsburku, která návštěvníkům slavností představila typické 

kravařské tance, a dále skupina v barokních krojích. 

Celkem zahraničních hostů: 84 

 
Pro tuto akci se podařilo získat finanční prostředky prostřednictvím schválených projektů u 

Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia a Česko německého fondu budoucnosti. Celková 

výše příspěvku je cca 100.000,- Kč (dle směnného kurzu eura v době připsání příspěvku). 
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OSTATNÍ 

Zahraniční veletrhy cestovního ruchu 

8. 4. Katowice (Polsko) 

 zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili 

20. 5. VELETRH ZABRZE 2013 

 Mezinárodní veletrh turistiky a industriálního dědictví 

 zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili 

15. 6. Princeznovský bál - Hrad Červený Kameň u Bratislavy 

 nepřímá účast, prospektový servis 

16. 8. Obchodní centrum Sfera Bielsko Biala  

 nepřímá účast, prospektový servis 

 

XVII. zasedání Prezidia Euroregionu Silesia (10. 4.) 

Na základě pozvánky na zasedání Prezidia Euroregionu Silesia byla schválena zahraniční 

cesta do Racibórze pro zástupce Města Nový Jičín. 

 

Jaro příchází od severu - koncert finského smíšeného souboru (21. 4. - 24. 4.) 

Na základě pozvání smíšeného středoškolského souboru Puellae et Pueri se uskutečnil 

v pondělí 22. 4. v Beskydském divadle koncert finského smíšeného souboru Vanajan 

Nuorisokuoro. 

Pro členy souboru byl připraven program, který zahrnoval přijetí na radnici starostou města, 

prohlídku města, návštěvu města Štramberk a Olomouc. 

 

Jarní koncert Zpěvy sladké Francie (10. 5.) 

Pěvecký sbor Ondráš uspořádal pro své posluchače jarní koncert Zpěvy sladké Francie, na 

kterém vystoupil jako host smíšený pěvecký sbor z Francie Chorale Populaire de Lyon. Na 

koncertě mimo jiné zazněly renesanční a také současné francouzské písně. 

Francouzský sbor byl přijatý starostou města na radnici a byla zajištěna prohlídka 

Návštěvnického centra Nový Jičín. 

 

Pivobraní (19. 6.) 

Pivovarům v partnerském městě Ludwigsburg, Kremnica, Świętochłowice a Görlitz byla 

zaslána nabídka účastnit se 1. ročníku Pivobraní v Novém Jičíně. 

Akce se zúčastnil pivovar ze Zabrze, který nabízel degustaci svých specialit. 

Do kulturního programu se zapojila jazzová kapela ze Zabrze. 

   

Święto Chleba - Piknik Rodzinny (6. 10.) - Strzelce Opolskie 

Byla obdržena pozvánka na tuto akci pro pana starostu PhDr. Jaroslava Dvořáka. Tato akce je 

zaměřena především na rodiny s dětmi, na rekreačně zábavné aktivity pod širým nebem.  

Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili. 

 

Mikroprojekt V hradě a podhradí (29. 10.) - Dolný Kubín 

Město Nový Jičín se stalo partnerem projektu V hradě a podhradí - Oravské muzeum Pavla 

Országha Hviezdoslava  v Dolnom Kubíně.  

Základním podnětem realizace projektu byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti 

turistického ruchu, prezentace kulturního bohatství regionů s využitím vzájemných odborných 

zkušeností. Hlavním záměrem mikroprojektu bylo vybudování infrastruktury pro aktivní 

formy a kulturní poznávací formy cestovního ruchu, vytvoření nového partnerství, 

přeshraniční spolupráce.  
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Świętokrzyská platforma pro mezinárodní spolupráci - konference (12. 11.) - Kielce 

Pozvánka na konferenci o mezinárodní spolupráci. Byla zaslána omluva neúčasti. 

 

 

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí o informace ze strany občanů 

Německa, Francie, ale i z dalších zemí o rodinných příslušnících narozených v Novém Jičíně, 

získání úředních listin apod. 

Pro potřeby Městského úřadu jsou zajišťovány překlady dopisů a žádostí a také komunikace 

se zahraničím. 

 

Zpracovala: Bc Kateřina Redlová, Návštěvnické centrum Nový Jičín  

Zpráva o zhodnocení zahr. vztahů byla schválena Radou města Nový Jičín dne 7. 5. 2014 

 


